


Ohjelma:
klo 10.45 Rekisteröityminen alkaa

klo 11.00-11.30 Verkostoitumislounas

klo 11.30-11.40 Tilaisuuden avaus & esittelyt, Mirka Rahman, Lappeenrannan kaupunki

klo 11.40-12.00 Terveysmatkailun markkinamahdollisuudet & Business Finlandin rahoitustyökalut, Päivi Antila, 

Visit Finland

klo 12.00-12.10 ELY:n kehittämispalvelut, Juha Linden, ELY-keskus

klo 12.10-12.20 Asiakaspolku terveysmatkailussa, Maarit Haavisto-Koskinen, Suomen Terveysmatkailu ry

klo 12.20-12.30 Ryhmätyön ohjeistus ja ryhmiin jakautuminen

klo 12.30-13.10 Ryhmätyö 

klo 13.10-13.20 Kahvitarjoilu 

klo 13.20-13.40 Ryhmätöiden purku

klo 13.40-14.00 Yhteenveto ja askelmerkit eteenpäin



TERVEYSMATKAILUN 
MARKKINAMAHDOLLISUUDET & 
BUSINESS FINLANDIN PALVELUT

“Terveysmatkailijat toivovat

korkealuokkaista palvelua ja 

nopeaa pääsyä laadukkaaseen, 

yksilölliseen terveydenhoitoon.”

PÄIVI ANTILA
MANAGER, HEALTH TRAVEL
VISIT FINLAND
7.10.2021



“Patients’ mobility to search for medical care, often 

even in other countries, and seek medical service to 

combat disease or strengthen health”*

a. Vastaavia hoitomuotoja ei ole saatavilla

b. He eivät luota palvelun laatuun

c. Odotusajat ovat liian pitkiä

Suomalaisen terveysmatkailun pääkohderyhmä ovat henkilöt, 

jotka hakeutuvat erikoissairaanhoitoon ulkomaille, koska

heidän kotimaassaan: 

MITÄ ON 
TERVEYSMATKAILU?

*Lähde: HTI 2020



• Syöpähoidot

• Ortopedia ja urheilulääketiede

• Neurokirurgia

• Sydän- ja verisuonisairaudet

• Synnytykset (etenkin Pietarin alueelta tuleville)

• Kuntoutus

• Terveystarkastukset ja syöpäseulonnat

Päämarkkina: 

Venäjä

Muita markkinamahdollisuuksia mm.:

Kiina, UAE, Ruotsi

FOKUSALAT JA MARKKINAT



 Kun terveydenhuollon resursseja on keskitetty Covid-potilaiden hoitoon, monet muut ovat joutuneet 
odottamaan pääsyä kiireettömiin toimenpiteisiin, mikä on pidentänyt hoitojonoja.

 Uusia markkinamahdollisuuksia esim. Ruotsi, UK?

 EU:n rajat ylittävä terveydenhuolto (potilasdirektiivi)

 Kilpailu kovenee. Aktiivisimmat kohteet ovat pitäneet yllä markkinointikampanjoita päämarkkinoillaan 
tähdäten nopeaan nousuun eikä terveysmatkailu ole missään vaiheessa kokonaan pysähtynyt.

 Terveysmatkoilta odotetaan entistä kattavampia paketteja. Terveysturvallisuus tärkeää.

 ”Telehealth” ja erilaiset digitaaliset palvelut tulevat olemaan entistä merkittävämmässä roolissa. 
Matkustusrajoitusten jatkuessa etäkonsultaatiot ovat kasvattaneet suosiotaan. 
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KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET
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https://www.marketopportunities.fi/home/2021/selling-healthcare-services-enabled-by-recovery-funding-to-swedish-healthcare-providers?type=business-opportunity&industry=health-and-wellbeing
https://sverigesradio.se/artikel/manga-regioner-vantas-kopa-vard-for-att-beta-av-pandemikoer


MARKKINAKATSAUS
VENÄJÄ, KIINA & UAE



VENÄJÄ
KYSYTYIMMÄT PALVELUT
Niiden keskuudessa, jotka harkitsevat Suomea:

 Syöpähoidot ja diagnostiikka

 Kardiologia

 Ortopedia

 Hammashoidot

 Silmätaudit

Muut:

 Terveystarkastukset

 Hedelmöityshoidot

 Synnytykset

 Esteettinen kirurgia

 Lihavuushoidot

Lähteet: Designtutkimus 2020, HTI 2020



VENÄJÄ
MOTIVAATIO MATKUSTAA SUOMEEN
Suomesta kiinnostuneet asiakkaat 
hakevat ensisijaisesti LAATUA:

 Ammattilaiset

 Palveluasenne

 Sairaalan tilat

 Teknologia

Taustalla heikko luottamus 
kotimaan palveluihin (44%)

Johtavia kilpailijamaita Saksa ja Israel 
– venäjänkielinen palvelu tärkeää

Lähteet: Designtutkimus 2020, HTI 2020



KIINA
4 ASIAKASSEGMENTTIÄ

1. “Laatua hinnalla millä hyvänsä”

 Asiakas on halukas matkustamaan myös kaukokohteisiin saadakseen parasta mahdollista hoitoa

 Vähemmän hintasensitiivistä

 Lääkäreiden maine ja sairaalan menestys kansainvälisissä rankingeissä tärkeää

 Kertaluontoista, vakavien sairauksien yhteydessä; esim. syöpähoidot, kardiologia

 Suomella mahdollisuuksia esim. yksittäisten syöpähoitojen osalta, perustuu kumppanuuksiin

 USA markkinajohtaja tässä segmentissä, lisäksi esim. Saksa urheilulääketieteen osalta

2. “Vastinetta rahalle”

 Asiakas etsii laadukkaampaa hoitoa kilpailukykyisemmillä hinnoilla

 Esim. terveystarkastukset ja syöpäseulonnat Japanissa, esteettinen kirurgia Etelä-Koreassa

Lähteet: Silta China 2019, HTI 2020



KIINA
4 ASIAKASSEGMENTTIÄ
3. Reseptilääkematkailu

 Uusimmat reseptilääkkeet saapuvat usein viiveellä manner-Kiinaan

 Suuntautuu esim. Hong Kongiin tai Macaolle

4. Terveystarkastukset & Second opinion

 Yhdistetään usein vapaa-ajanmatkoihin

 Myös yksityiset “high-end” lääkäriasemat saattavat lähettää asiakkaitaan ulkomaille
terveystarkastuksen yhteydessä

 Suomella hyvät mahdollisuudet yhdistää terveys- ja vapaa-ajanmatkailu

 Paikalliset terveysmatkanjärjestäjät tarjoavat kilpailukykyisiä paketteja tunnetuissa sairaaloissa
esim. Japanissa, Taiwanilla ja Singaporessa

Lähteet: Silta China 2019, HTI 2020



UAE
KYSYTYIMMÄT PALVELUT
Suosituimmat erikoisalat:

 Ortopediset leikkaukset (13%)

 Syöpähoidot (13%)

 Neurokirugia (10%)

Muut:

 Kosmeettiset hoidot

 Kuntoutus

 Hammashoito

 Silmätaudit

 Allergiat

Lähde: HTI 2020



UAE
DEMOGRAFIA

 Asiakas voi olla

 Paikallinen, valtion rahoittama 

 Paikallinen tai maassa asuva ulkomaalainen, joka matkustaa omalla tai vakuutuksen 
kustannuksella

 Kulttuurillinen ymmärrys ja palveluasenne tärkeää

 Useimmiten englannin kieli riittää

 Asiakkaat matkustavat yleensä vähintään yhden perheenjäsenen 
kanssa

 60% terveysmatkailijoista viipyy matkalla yli kuukauden

 39% matkustaa puhtaasti terveyspalveluiden takia

 31% yhdistää matkaansa rentoutumista, 25% nähtävyyksiä/ostoksia ja 5% työasioita

Age Group of Medical 
Travelers

%

Less than 40 years 31

41-50 Years 27.2

51-60 Years 24.1

61 Years and above 17.7

Lähde: HTI 2020



MITÄ SINUN TULISI MUISTAA 
KV-MARKKINOISTA?



MUISTA

 Tunne asiakkaasi ja päätä mihin keskityt

 Läsnäolo valituilla markkinoilla

 Verkostojen voima

 Valitse kumppanisi huolella



ENTÄ TUOTTEISTUS?

 Korkealaatuiset, mahdollisuuksien mukaan räätälöitävät palvelupaketit

 Kielitaitoinen henkilökunta

 Kilpailukykyinen, läpinäkyvä hinnoittelu

 Kansainväliselle asiakkaalle hiottu palvelupolku ja sisäiset prosessit 
kunnossa

 Tavoitettavuus – riittävän lyhyt vastausaika ja säännöllinen 
yhteydenpito



MITÄ VISIT FINLAND 
TEKEE?
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KEHITTÄMINEN

TUOTEKEHITYS:

• Health Travel ABC –opas 2020

• Health Travel ABC –webinaarin tallenne

• Outlook on Health Travel Key Markets –
webinaarin tallenne (Venäjä, Kiina, UAE)

• Terveysmatkailun tuotesuositukset 2020

MYYNTI/MARKKINOINTI:

• Health from Finland –tuotemanuaali (EN, RU, CH)

• FinlandCare video

• Case-video: Malcom from Zenit returns to play 
after surgery in Finland 

https://www.businessfinland.fi/4ae973/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/health-travel-abc.pdf
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/visit-finland/2020/health-travel-abc
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/visit-finland/2021/outlook-on-health-travel-key-markets
https://www.businessfinland.fi/4adcdd/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/terveysmatkailun-tuotesuositukset.pdf
https://www.businessfinland.fi/49ed86/globalassets/julkaisut/visit-finland/health-from-finland_esite_en.pdf
https://www.businessfinland.fi/49a463/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/healthfromfinland_2019_russian.pdf
https://www.businessfinland.fi/49ed86/globalassets/julkaisut/visit-finland/health-from-finland_esite-_ch.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_6zPUZrAPX0
https://www.youtube.com/watch?v=q8sdEFLqh5M
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MARKKINOINTI

FinlandCare -sivusto (en/ru/ch): 

www.visitfinland.com/finlandcare 

 Suomalaisten klinikoiden ja lääkäreiden esittelyt

 Teknologiset innovaatiot ja uudet hoitomuodot

 Käytännön tietoa hinnoista, klinikan valinnasta, 
maahantulokäytännöistä ym.

Sosiaalinen media (ru):
https://vk.com/finlandcare
https://www.instagram.com/finland_care/
https://www.facebook.com/pg/finlandcare

Mahdollisuus näkyvyyteen kaikille suomalaisille 
terveyspalveluyrityksille, jotka ovat valmiita palvelemaan 
kansainvälisiä asiakkaita!

http://www.visitfinland.com/finlandcare/ru
https://vk.com/finlandcare
https://www.instagram.com/finland_care/
https://www.facebook.com/pg/finlandcare
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MYYNNINEDISTÄMINEN

MOSCOW MEDSHOW, maaliskuu 2022

Moscow Medshow on Venäjän johtava 
terveysmatkailuun erikoistunut näyttely, jonka 
kohdeyleisöä ovat potilaat sekä agentit ja 
fasilitaattorit. 

Visit Finland järjestää tapahtumassa pienen Suomi-
paviljongin, johon terveyspalveluiden tarjoajat ovat 
tervetulleita esittelemään palvelujaan 
venäläisyleisölle. LUE LISÄÄ

MUUT TAPAHTUMAT:

• Tutustumismatkat venäläisille potilasvälittäjille ja 
medialle Suomeen

• Terveysmatkailun B2B-tilaisuudet Moskovassa & 
Pietarissa

https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/events/visit-finland/2021/moscow-medshow


Tavoitteena tutustua Berliinin seudun johtaviin 
terveysmatkakohteisiin, jotka palvelevat mm. 
venäläisiä asiakkaita

- Liiketoimintamallit

- Asiakaspolku

- Markkinointi ja hinnoittelu

- Tuotepaketit

- Yhteistyö palveluntarjoajien kesken

Lue lisää

Vapaita paikkoja voi tiedustella sähköpostilla 
paivi.antila@businessfinland.fi

TULOSSA: BENCHMARKING-
MATKA SAKSAAN
15.-18.11.2021

https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/events/visit-finland/2021/health-travel-benchmarking-trip-to-berlin-area
mailto:paivi.antila@businessfinland.fi
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BUSINESS FINLANDIN 
RAHOITUSTYÖKALUT



EXPLORER 
TUOTEPERHE

INNOVAATIO-
SETELI

BUSINESS FINLANDILTA RAHOITUSTA 
KANSAINVÄLISEN KASVUN ERI VAIHEISIIN

TEMPO

Valmistaudu 
kasvamaan 

vienti-
markkinoille

Avustus 100% Avustus 50 % Avustus 50 %

Osta 
innovaatio-
osaamista 

Tuoteperhe 
yritysten 

kansainvälisty-
misen tueksi

Avustus 75 %

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, 
prosessia, 

liiketoiminta-
mallia

Todenna 
tuotteesi 
toimivuus

INTO

Lisää 
innovaatio-
osaamista 

kasvun pohjaksi

Laina 50% / 70%
Avustus max. 50%

NIY
(alle 5v. nopean 

kasvun startupit)

Skaalaa 
globaalisti.

Kehitä
strategiaa, tiimiä, 

bisnesmallia 
kokonais-
valtaisesti.

Avustus ja laina
vaiheittain

Esimerkkejä rahoituksestamme

TUTKIMUS-
ORGANISAATIOT

Tutkimustulosten
kaupallistamiseen 

ja 
yritysyhteistyöhön

Avustusta
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• Tee kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia

• Tee markkinakartoitus uudessa markkinassa 

• Selvitä lokalisointitarve

• Tee markkina-analyysi, selvitä kilpailutilanne

• Kartoita jälleenmyyjiä ja jakelukumppaneita 

MARKET EXPLORER

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

50 % projektin 
kustannuksista

BF:n osuus 
5 000 –

10 000 €

Avustusta 
(de minimis)

Pk-yrityksille ja Midcap-yrityksille, 
jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai 
liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/MARKET-EXPLORER

https://www.businessfinland.fi/explorer
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GROUP EXPLORER 

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/GROUP-EXPLORER

4-10 yrityksen ryhmille yhteisten kv-
liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen

• Kehitä kansainvälistymisvalmiuksia
• Testaa innovaation kiinnostavuutta markkinoilla
• Kartoita tuotteeseen tai palveluun liittyvää 

arvoverkkoa, mahdollisia jakelukanavia ja tapoja 
markkinoille menoon

• Verkostoidu kumppaneiden ja vaikuttajien kanssa
• Suunnittele yhteistä liiketoimintamallia 

kansainvälisille markkinoille

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

40-50 % 
projektin 

kustannuksista

BF:n osuus 
2 500 –
20 000 €

Avustusta

(de minimis)

https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/explorer/group-explorer/
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• Tee kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia

• Tee markkinakartoitus uudessa markkinassa 

• Selvitä lokalisointitarve

• Tee markkina-analyysi, selvitä kilpailutilanne

• Kartoita jälleenmyyjiä ja jakelukumppaneita 

TALENT EXPLORER

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

50 % projektin 
kustannuksista

BF:n osuus 
max. 20 000 €

Avustusta 
(de minimis)

Pk-yrityksille ja Midcap-yrityksille, 
jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai 
liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta

► www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer

https://www.businessfinland.fi/explorer
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EXHIBITION EXPLORER

Pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin 
messuhankkeisiin

• Vähintään neljän pk-yrityksen ryhmä

• Merkittäviin b-to-b tapahtumiin

• Edistää yritysten ja uusien innovaatioiden 
pääsyä markkinoille

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

Max. 30 000 € 
yksittäiselle 
yritykselle 

Enintään 50 % 
hankkeen 

hyväksyttävistä 
kustannuksista

Pienin 
mahdollinen 

summa 500 €

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/EXHIBITION-EXPLORER

https://www.businessfinland.fi/explorer
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VASTAAMALLA KYSELYYN SAAT HETI TIETÄÄ, ONKO BUSINESS FINLAND OIKEA TAHO 
TARJOAMAAN RAHOITUSPALVELUITA YRITYKSELLESI

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi


KIITOS!

Päivi Antila
Manager, Health Travel

Visit Finland, Business Finland
paivi.antila@businessfinland.fi
+358 40 747 8418



Yritysten kehittämispalvelut
Asiantuntijapalveluja ja koulutusta 

pk-yrityksen tarpeisiin

TERVEYSMATKAILUN KEHITTÄMISTYÖPAJA
LAPPEENRANTA 7.10.2021



Suunnitteleeko yrityksesi kasvua 
kotimaassa, kansainvälistymistä tai 
omistajanvaihdosta? 

Onko tuottavuudessa parantamisen varaa 
tai etsitkö digitaalista ratkaisua

Kaipaako markkinointi uutta suuntaa? 

Onko yritykselläsi 
rekrytointisuunnitelmia? 

Kaipaako tuote uudistamista tai onko 
yritykselläsi kokonaan uusi tuote- tai 
palveluidea?



Noin 700 kilpailutettua asiantuntijaa

• ELY-keskus on kilpailuttanut n. 700 asiantuntijaa tuottamaan palveluja 

• Asiantuntijat toimivat valtakunnallisesti – asiakkaalle ei aiheudu matkakuluja

• ELY-keskus auttaa tarvittaessa asiantuntijan valinnassa. Lopullisen valinnan 

tekee kuitenkin asiakas

• Asiantuntijoiden tiedot esim. erityisosaamisalueista tai kielitaidosta löytyvät 

kehittämispalveluiden asiantuntijahausta verkkosivuilla
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Palvelujen kohderyhmä on laaja

- Kehittämishaluiset ja -kykyiset pk-yritykset, joilla on jo liiketoimintaa ja 

edellytykset kannattavaan toimintaan.

- Ei yhtiömuotorajoituksia

- Ei toimialarajoituksia

- Sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset



Palvelut sopivat monenlaisiin tarpeisiin

• Nykytila-analyysi

• Kehittämissuunnitelman laatiminen

• Kansainvälistymisen edellytysten arviointi

• Kasvustrategia kotimaan markkinoille

• Kansainvälistymisstrategia

• Organisaatiomuutoksen suunnittelu

• Omistajanvaihdoksen suunnittelu

• Talouden strateginen suunnittelu 

• Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen 

• Tietojärjestelmähankkeisiin liittyvät esiselvitykset

• Laatu- ja johtamisjärjestelmiin liittyvät selvitykset

• Yritysvastuun kartoittaminen ja kehittäminen

• Markkinoinnin strateginen suunnittelu

• Myyntijohtamisen kehittäminen

• Asiakkuudenhallinnan kehittäminen

• Markkinointikanavien analysointi ja markkinoinnin 

toimintatapojen kehittäminen

• Esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen

• Työhyvinvoinnin kehittäminen

• Henkilöstön osaamiskartoitukset

• Rekrytointiosaamisen kehittäminen

• Innovaation kaupallistamispotentiaalin arviointi 

• IPR-asioihin liittyvät esiselvitykset

• Tuotekehitykseen liittyvät esiselvitykset 

• Markkina-analyysit
35



Analyysi
Uusien mahdollisuuksien 

tunnistaminen

Konsultointi

Täsmäkehittämistä yrityksen 
tarpeeseen

Koulutus
Liiketoimintaosaamisen 

kehittäminen ja 
verkostoituminen
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Analyysi Konsultointi

Kehitä yritystäsi ELY-keskuksen 

kilpailuttaman asiantuntijan kanssa.

Konsultoinnin teemana voi yrityksen 

tarpeesta riippuen olla olla:

• Kasvu ja kansainvälistyminen

• Tuottavuus ja digitalisointi

• Markkinointi ja asiakkuudet

• Johtaminen ja henkilöstö

• Innovaatioiden kaupallistaminen

Koulutus

Kehitä liiketoimintaosaamistasi ja 

verkostoidu muiden yrittäjien kanssa.

Koulutusohjelmat pk-yritysten 

johdolle ja avainhenkilöille. 

Teemoina:

• Kasvuun johtaminen

• Talouden ja tuottavuuden

johtaminen

• Markkinoinnin ja asiakkuuksien

johtaminen

Muodosta kokonaiskuva liiketoiminnan 

nykytilasta ja uusista mahdollisuuksista.

ELY-keskuksen kilpailuttaman 

asiantuntijan kanssa käydään läpi 

liiketoiminnan osa-alueet ja laaditaan 

kehittämissuunnitelma 2-3 vuodelle.

• Palvelut ja tuotteet

• Asiakkaat, markkinointi ja myynti

• Talous 

• Johtaminen, henkilöstö ja rekrytoinnit

• Tuotanto, prosessit ja digitalisointi

• IPR

Kesto 1-2 päivää

Hinta 260 € + alv/päivä 

Kesto 2-5 päivää kerralla. Enintään 15 

päivää kolmessa vuodessa.

Hinta 325 € + alv/päivä 

Kesto 10 yhteistä koulutuspäivää ja

2 yrityskohtaista konsultointipäivää 

Hinta 1 590 € + alv/osallistuja 



Miten Analyysi- ja Konsultointi-palveluja 
haetaan?

• Tutustu palveluihin www.yritystenkehittamispalvelut.fi

• Ota tarvittaessa yhteyttä ELY-keskukseen. Käydään yhdessä läpi yrityksen tilanne ja 

etsitään sopiva palvelu ja asiantuntija yrityksellesi.

• Tee sähköinen hakemus – Täytä hakemukseen yrityksen perustiedot ja kuvaus 

kehittämistarpeesta

• Saat päätöksen tavallisesti n. 10 päivässä.
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Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet

www.yritystenkehittamispalvelut.fi

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku

(hakuja: terveys 45 kpl, matkailu 96 kpl, terveys ja matkailu 8 kpl)

Kaakkois-Suomen yhteyshenkilöt:

• Jarmo Heikkilä, jarmo.heikkila@ely-keskus.fi, 0295 021 165

• Markku Kauneela, markku.kauneela@ely-keskus.fi, 0295 025 185

• Johanna Jalonen (koulutukset), johanna.jalonen@ely-keskus.fi, 0295 025 154

• Riikka Huhtanen-Pitkänen, riikka.huhtanen-pitkanen@ely-keskus.fi, 0295 029 123 (Virkavapaalla 20.4.-31.12.2021)
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http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku


KIITOS!

Juha Linden

juha.linden@ely-keskus.fi
Puh. 050 4395729

Facebook: Mahdollisuuksien Kaakkois-Suomi



Asiakaspolku terveysmatkailussa

A) Potilas hakeutuu itse suoraan sairaalaan (klinikalle tms.)

Ulkomainen 
potilas

Suomalainen 
sairaala/klinikka



Asiakaspolku terveysmatkailussa

B) Potilas hakeutuu hoitoon fasilitaattorin eli 
potilasvälitystoimiston avustuksella

Ulkomainen 
potilas

Fasilitaattori
ulkomailla tai 

Suomessa

Suomalainen 
sairaala/klinikka



Ryhmätyöt 7.10.2021
Kv. terveysmatkailun työpaja

Lappeenranta ja Imatra

Maarit Haavisto-Koskinen, Suomen Terveysmatkailu Ry

Päivi Antila, Visit Finland



Ryhmätöiden visio kiteytettynä:

1. Lappeenrannan ja Imatran seudulla hoidetaan, kuntoutetaan ja 
terapoidaan ulkomaiset asiakkaat vauvasta vaariin, fokus Venäjässä

2. Rakennetaan pitkäkestoisia asiakkuuksia, joiden arvoa on 
mahdollista kasvattaa. Visio asiakasreferenssistä: ”Meidän koko 
perheen terveydenhuoltoasiat hoidetaan Suomessa”

3. Terveysteknologian ja digisovellusten hyödyntäminen ennen 
matkaa, matkan aikana ja sen jälkeen: seuranta, harjoitteet, 
yhteydenpito lääkärin ym. kanssa, kaupallinen yhteistyö 
teknologiayritysten kanssa (esim. Oura)



Ryhmä 1. Synnytykset

Oletuksena on, että alueenne sairaala palvelee ulkomaisia (venäläisiä) 
synnyttäjiä. Suunnitelkaa synnytyspalvelupaketti, joka sisältää 
asiakkaalle ja hänen seuralaiselleen/seuralaisilleen tarpeelliset palvelut.  

Huomioikaa asiakkaan viipymän pituus. Miettikää, mitä muita 
palveluita on mahdollista tarjota tulevalle äidille ennen synnytystä sekä 
synnytyksen jälkeen lapselle, äidille ja mahdollisesti koko perheelle.  

Millaisia kumppanuuksia tarvitaan?  Kuka markkinoi ja myy? Millaista 
viestintää ja missä kanavissa viestimme asiasta lähimarkkinoilla, esim. 
Pietarissa. 



Ryhmä 1. Synnytykset

Fasilitaattori: 

Kati Kiiski, LAB AMK

Ryhmän muut jäsenet

1. Pirjo Kuuluvainen, Wirma
Lappeenranta

2. Vesa Punkka Business Mill LAB 
AMK

3. Alla Niemi, Lappeenrannan 
kaupunki



Ideoita tuotteistamiseen - synnytykset

Ennen ja jälkeen -palvelut
• synnytyksen suunnitteluun 

vastuuhenkilö hyvissä ajoin; 
hyödynnetään etävastaanottoja, esim. 
viikottaiset digiklinikat

• räätälöity synnytysvalmennus

• jälkitarkastukset, äitiysfysioterapia ja 
vauvan hyvinvoinnista huolehtiminen 
myös jälkeenpäin

• äitiyspakkaus

• asiakassuhde voi alkaa jo 
hedelmöityshoidoista 

Suomen vahvuudet 
• korostetaan puhtaan luonnon, ilman 

ja ruoan merkitystä äidille ja 
vastasyntyneelle, esim. metsän 
mikrobiston tuottama vastustuskyky

• laadukkaat majoitusvaihtoehdot, 
halutessa oma rauha laadukkaassa 
mökissä

• palvelupaketteja tehdään koko 
perheelle babuskaa unohtamatta

• mahdollisuus tehdä hankintoja 
vauvalle ja äidille

• venäjänkielistä palvelua saatavilla



Ideoita tuotteistamiseen - synnytykset

Markkinointi, kumppanuudet

• synnytyspalvelun tunnettuuden 
kasvattaminen: järjestetään 
tutustumismatkoja venäläisille 
laatumedioille, erityisesti Pietarin 
alueelle

• yhteismarkkinointia Visit 
Lappeenranta ja Imatra, Eksote, 
Mehiläinen Felicitas(?), Visit Finland ja 
muut palveluntarjoajat, esim. 
metsäkylpy-yrittäjät 

Extraa

• olisiko  mahdollista saada Suomessa 
syntyneelle lapselle Suomen 
kansalaisuus kuten USA:ssa?



Ryhmä 2. Fysioterapiapalvelut

Miettikää, millaisia fysioterapiapalveluita alueellanne on ja mitkä hoito- ja 
kuntoutuspalvelut soveltuisivat a) venäläiselle asiakkaalle, joka asuu 
todennäköisesti lähellä rajaa, esim. Pietarissa, jolloin matkustaminen Suomeen on 
suhteellisen helppoa, nopeaa ja edullista, ja b) muulle ulkomaiselle asiakkaalle, joka 
todennäköisesti vierailee alueellanne vain kerran. 

Millaisia palvelupaketteja fysiopalveluista voi rakentaa; tuleeko asiakas luoksenne 
vain ao. hoidon tai käsittelyn vuoksi, vai onko palvelunne osa laajempaa hoito- tai 
kuntoutuskokonaisuutta, esim. alueellanne tehdyn kirurgisen toimenpiteen 
jälkeen? Millaisia lisäpalveluita tai täydentäviä palveluita asiakkaalle kannattaa 
tarjota? Millaisia kumppanuuksia tarvitaan?  Ideoikaa erilaisia 
palvelukokonaisuuksia eri kohderyhmille. Kuka markkinoi ja myy? 



Ryhmä 2. Fysioterapiapalvelut

Fasilitaattori:

Johanna Heinonen, LAB AMK

Ryhmän muut jäsenet:

1. Arja Piironen, Fysioterapia 
Virike, Fysioterapia Ensiaskel

2. Taru Astikainen, Suomen 
Metsäterapiakeskus

3. Hanna Anttonen, Wirma/Lpr



Ideoita tuotteistamiseen – fysioterapiapalvelut 

Fokus pitkässä viipymässä ja 
sarjahoidoissa

• kuntouttava hyvinvointiloma 1 vko – 1 
kk

• kokonaisvaltaista terapiaa, jossa 
yhdistyy mielen ja kehon harjoitteet, 
digipaastoa ja luontokokemusta

• palveluita kroonisiin sairauksiin, 
yleiseen hyvinvointiin ja työelämän 
sairauksiin, motivaattorina myös 
ennaltaehkäisy

Mittaamista ja digisovelluksia

• mittaamisen tärkeys: alku-, väli- ja 
loppumittaus

• digitaalinen sovellus kotona 
mittaamiseen, harjoitteita kotona, 
vertaustukea ja digiyhteyttä

• VIRTUAALITODELLISUUS: 
metsäkierrokset käyntien välillä



Ideoita tuotteistamiseen - fysioterapiapalvelut

Monipuolisia kumppanuuksia 
Suomessa

• monipuoliset majoituspalvelut, 
ruokapalvelut, ravinto- ja muut 
terapeutit, vapaa-ajan aktiviteetit, 
personal trainer

• paketoidaan lisäpalveluina esim. 
Oura-kello, suomalaista superfoodia 
(esim. kuivatut marjat)

Myynti ja markkinointi

• yrittäjät myyvät omissa kanavissaan

• online-matkatoimistot Venäjällä, 
Keski-Euroopassa, Kiinassa, myös 
suomalaiset matkatoimistot

• lisäksi Visit Finland ja muut Visit-
organisaatiot markkinoivat



Ryhmä 3. Terveystarkastukset

Suunnitelkaa terveystarkastuspaketti, jonka pohjana on laboratoriossa otetut verikokeet.  

Miettikää erilaisia kohderyhmiä (miehiä, naisia, nuoria, vanhoja, kasvissyöjiä yms.) ja 

valitkaa sellaiset, joille on käytännössä mahdollista tehdä jatkotoimenpiteitä alueellanne, 

mikäli kokeissa havaitaan poikkeamia. (Vaikka valtakunnan rajan lähellä asuva venäläinen 

pääsee matkustamaan Suomeen helposti, nopeasti ja edullisesti, ei asiointi kuitenkaan ole 

yhtä mutkatonta kuin paikkakuntalaisen.) Entä jos asiakkaan arvot ovat optimaaliset, mitä 

lisäpalveluita voimme tarjota? Mikä on asiaan viipymä alueellanne?

Mitä muita palveluita asiakkaalle ja hänen seuralaisilleen kannattaa tarjota? Millaisia 

kumppanuuksia tarvitaan? Onko mahdollista rakentaa pitkäkestoinen ja monipuolinen 

asiakassuhde? Onko muita potentiaalisia asiakkaita kuin venäläiset? Kuka markkinoi ja 

myy? Millaista viestintää ao. markkina-alueella tehdään?

•



Ryhmä 3. Terveystarkastukset 

Fasilitaattori:

Mari Lehtonen, LAB AMK

Ryhmän muut jäsenet: 

1. Jenni Eronen, Helena Medical

Group (potilasvälitystoimisto)

2. Miia Ruohio, Imatran seudun 

Kehitysyhtiö Oy

3. Tarja Vahtokari-Sahari, LAB AMK



Ideoita tuotteistamiseen – terveystarkastukset

Fokuksessa Venäjä

• kohderyhmänä esim. lapsiperheet 
(koko perheen terveystarkastus –
paketti), urheilijat (venäläisiä seuroja 
käy leireilemässä Suomessa), 
eläköityneet, myös jo Suomessa 
lomailevat henkilöt jos palvelun voi 
järjestää walk in –periaatteella ilman 
pitkää varausaikaa

• matkustaminen Suomeen edullista, 
nopeaa ja helppoa; myydään paketti 
jo seuraavalle vuodelle

• alkukartoitus etänä (esim. 
kysymyslomake), mittaukset ja testit 
(laboratorio) paikan päällä

• vastauksia odotellessa terveeseen 
elämäntapaan liittyvää valmennusta ja 
ohjelmaa, esim. ravinto, 
erityisruokavaliot, metsäterapia, 
kehonhuolto, painonhallinta, 
kokkauskurssia yms. 



Ideoita tuotteistamiseen – terveystarkastukset

Vastuullisuus 

• Suomen vahvuuksia 
terveyspalveluiden laatu, luotettava 
tietosuoja ja diskreettiys

• hinnoittelun tulee olla läpinäkyvää

• hoitopolun määrittely niitä tapauksia 
varten, että tarkastuksessa ilmenee 
sairauteen tai muihin ongelmiin 
viittaavia tuloksia:
- suositellaanko hoitoa Suomessa vai 
potilaan kotimaassa?

- palveluntarjoajien vankka 
kumppanuusverkosto Suomessa takaa, 
että potilaalle löydetään 
jatkohoitopaikka potilasta turhaan 
stressaamatta jos hoito Suomessa

• huolehditaan dokumenttien 
kääntämisestä venäjäksi mahdollista 
jatkohoitoa varten Venäjällä 

• onko mahdollista saada Suomeen 
rekisteri, johon koottaisiin 
ulkomaisten asiakkaiden 
potilastiedot?



Ideoita tuotteistamiseen – terveystarkastukset

Markkinointi, viestintä ja myynti

• monipuoliset markkinointikanavat, 
esim. Allegro-junassa

• potilasvälitys- ja matkatoimistoja 
hyödynnetään viisumi- ja 
matkajärjestelyissä ja paketin 
myynnissä

• myös terveystarkastusmatkan 
yhteyteen mahdollista paketoida 
monipuolisesti muita palveluita 



Ryhmä 4. Lasten terveydenhoitopalvelut

Miettikää, millaisia palveluita alueenne terveyspalvelutuottajat voivat tarjota esim. 
pietarilaisille tai muiden lähialueiden lapsiperheille. Lasten terveystarkastukset, 
rokotukset, kurkku-, nenä- ja korvasairauksien hoito ja kirurgiset toimenpiteet? 
Miten rakennamme pitkäkestoisia, monipuolisia asiakassuhteita? 

Huom, jos ryhmässänne ei ole varsinaista terveydenhoidon ammattilaista, 
keskittykää miettimään mitä muita lisä- tai täydentäviä palveluita kannattaa tarjota 
perheelle, joka tuo lapsen lääketieteelliseen hoitoon tai tarkastukseen. Millaisia 
kumppanuuksia rakennamme?

Kuka markkinoi ja myy paketteja? Millaista ja missä kanavissa teemme muuta 
viestintää lähimarkkinoilla? Kenelle kohdennamme viestinnän? Onko viestintä ja 
markkinointi vain BtoC vai myös BtoB?



Ryhmä 4. Lasten terveydenhoitopalvelut

Fasilitaattori:
Päivi Antila, Visit Finland

Ryhmän muut jäsenet:

1. Katja Vehviläinen, goSaimaa

2. Tanja Niemimuukko, Lappeen 
harju Oy

3. Juha Linden, KAS Ely

4. Milja Littow, Laptuote-säätiö sr



Ideoita tuotteistamiseen – lasten 
terveydenhoitopalvelut 
Terveydenhuollon ydinpalvelu(t) + 
täydentävät palvelut

• neuvola- ja rokotuspalvelut, 
terveystarkastukset ja fysioterapia

• onkologiset palvelut (Venäjällä pula 
onkologeista)

• eläinterapiaa esim. hevosten kanssa

• koko perheelle tuotteistetut paketit 
sisältäen esim. mökki- ja kylpyläloman 
elementtejä

• varmistetaan hyvä asiakaskokemus 
koko perheelle

• tavoitteena pitkäaikaisia, arvoa 
kasvattavia asiakkuuksia

• kumppaneita mm.:
• mökkiyrittäjät ja muut majoittajat

• perhekylpylät ym. Holiday Club, Imatran 
kylpylä, Tykkimäki

• kauppakeskukset, lastentarvikeliikkeet, 
apteekit



Ideoita tuotteistamiseen – lasten 
terveydenhoitopalvelut 

Markkinointi Venäjällä

• Yandex zen (hlökohtainen 
suosittelupalvelu), vKontakte, Youtube

• BtoC-tapahtumat: muskari, taidetyöpaja 
tms. interaktiivinen koko perheen 
tapahtuma, sponsorina 
terveyspalveluyritys joka jakaa tietoa 
palveluistaan ja antaa vaikkapa hierontaa 
vanhemmille

Ulkoisia kumppaneita

• Suomalais-venäläinen koulu 
(tapahtumajärjestelyt)

• Suomi-Venäjä-Seura 
(tapahtumajärjestelyt)

• Btob-kumppanuuksia Venäjällä 
myöhemmin kun Suomen 
terveysmatkailubrändi kasvanut 



Ryhmä 5. Terveysloma suurkaupungin 
stressaantuneelle asukkaalle
Tuotteistakaa palvelupaketti, joka tarjoaa kiireistä, stressaavaa elämää viettävälle suurkaupungin 

(esim. Pietarin, Moskovan, mutta myös Kiinan ja Lähi-Idän) asukkaalle elvyttävän ja 

voimaannuttavan terveysloman alueellanne. 

Erilaisia hyvinvointi- ja hemmottelupalveluita on Suomessa ollut tarjolla jo tähänkin asti. Miettikää 

nyt miten perinteistä hyvinvointilomaa työstetään enemmän lääketieteelliseen tai terapeuttiseen 

suuntaan. 

Millaisia kumppanuuksia tähän tarvitaan? Kylpylän ja lääkärikeskuksen yhteistyö? Mitkä olisivat 

sellaisia palveluita, joissa esimerkiksi asiakkaalta mitataan tietyt arvot ennen ja jälkeen 

hoidon/terapian tai asiakkaan harjoittamat aktiviteetit ovat selkeästi tavoitteellisia. Mikä olisi 

asiakkaan ihanteellinen viipymä? Miten saamme asiakassuhteen jatkumaan? Voimmeko hyödyntää 

fyysisen matkan jälkeen etäterapiaa?  Kuka markkinoi ja myy terveyslomapakettia?



Ryhmä 5. Terveysloma suurkaupungin 
stressaantuneelle asukkaalle

Fasilitaattori:

Maitta Kotaniemi-Rauramo, 

Mailux (potilasvälitystoimisto), 
Suomen Terveysmatkailu ry:n 
hallituksen varapuheenjohtaja

Muut jäsenet:

1. Marja Kotamäki, Holiday Club

2. Soile Lehtinen, Suomen 

metsäterapiakeskus

3. Päivi Pietiläinen, 

Lappeenrannan kaupunki



Ideoita tuotteistamiseen – terveysloma 
suurkaupungin stressaantuneelle asukkaalle

Kokonaisvaltainen palvelupaketti

• fokuksessa parasympaattisen 
hermoston aktivointi ja mielen 
rauhoittaminen

• hyödynnetään terveysteknologiaa

• ennen matkaa – matkan aikana –
matkan jälkeen -toimenpiteet; 
asiakas tekee ennakkoon esim. first
beat –testin, jonka tulokset 
analysoidaan paikan päällä lääkärin 
kanssa 

• monialaista yhteistyötä lääkärin, 
erilaisten terapeuttien, majoitus-, 
ravitsemus- ym. Palveluntuottajien 
kanssa

• terveysloman elementtejä esimerkiksi: 
meditaatio metsässä, vaellukset, 
pyöräily, hiljaisuuden sietäminen ja 
retriitti



Ideoita tuotteistamiseen – terveysloma 
suurkaupungin stressaantuneelle asukkaalle

Kohderyhmät, markkinointi, myynti

• yksityishenkilöiden lisäksi 
kohderyhmänä suuryritysten johto, 
työterveyden näkökulma

• myynti matkatoimistojen kautta

• näkyvyyttä messuilla ja somessa

• onnistunut asiakaskokemus johtaa 
word of mouth -suosituksiin



Askelmerkit eteenpäin?

• Alueen lääkärikeskusten ja yksityisten klinikoiden, (aluesairaalan) 
aktivoiminen kv. terveysmatkailuun

• Teeman tarjoilu alueellisiin medioihin

• Terveysmatkailuun vauhtia paikallisen yhteishankkeen avulla? 

• Osallistuminen Visit Finlandin toimenpiteisiin

• Suomen Terveysmatkailu ry yhdessä oppimisen ja valtakunnallisen 
verkostoitumisen foorumina


